Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep'
Synonim lac.: Juniperus ×media 'Mint Julep'
jałowiec Pfitzera 'Mint Julep'
Synonim pol.: jałowiec pośredni 'Mint Julep'

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Odmiana amerykańska, po raz pierwszy wprowadzona do uprawy w Kaliforni, w 1960 roku. W Europie szybko zyskała uznanie i
popularność. Krzewy charakteryzują się dosyć silnym wzrostem i intensywnie zieloną barwą. Po 10 latach uprawy osiągają 1,5 m
wysokości przy 2-3 metrach szerokości. Ulistnienie wałeczkowatych pędów stanowią zarówno jasnozielone łuski oraz krótkie, miękkie
igiełki. Gałęzie ‘Mint Julep’, w odróżnieniu od innych odmian jałowca Pfitzera, nie pokładają się na ziemi, lecz układają warstwowo
tworząc piętra, dzięki którym krzewy zachowują wzniesioną, kompaktową formę i nie są ekspansywne. Z tego względu odmiana
doskonale nadaje się do tworzenia kompozycji z innymi roślinami iglastymi. Ładnie prezentują się pojedyncze egzemplarze, szczególnie
sadzone w miejscach wyeksponowanych, ale jeszcze ciekawiej wyglądają nasadzenia grupowe, zakładane w parkach i dużych ogrodach.
Krzewy świetnie sprawdzają się w zieleni miejskiej i osiedlowej. Odmiana o niewielkich wymaganiach uprawowych, w pełni
mrozoodporna, dobrze rośnie na wszystkich glebach lekkich i przepuszczalnych, również na tych, o niskiej zawartości składników
pokarmowych. Decydując się na zakup jałowców trzeba jednak pamiętać, że są to rośliny wybitnie światłolubne, dlatego należy je sadzić
w miejscach słonecznych. Na stanowiskach zacienionych i wilgotnych rośliny tracą ładny pokrój, często chorują, a ich pędy brązowieją i
zamierają.
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pochodzenie

wprowadzenie do handlu: Monrovia Nursery Co., Kalifornia 1960 USA
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